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Gedicht 
CARINAVAN DER WALT 

hond en dichter 

(voor een stadsdichter) 

de dichter met de halsband en het zwarte shirt 

blaft zijn woorden uit in een vertrouwd 

ritme over het water van de Piushaven: 

'dans de Orang Tilbo, dans de Willem II' 

zijn vernauwde ogen worden vurig rood en 

vechten als machines een weg door de mensen 

in een onmetelijk genoegen om te bijten 

'dans de Kruikenzeiker... doe de Typisch T 

een witte pitbull terriër staat aan een halsband 

en luistert aandachtig met schuingedraaide kop 

naar de dichter, herkent de vlammen uit de kont, 

zwijgt, herkent met ongenoegen de zeven kleuren 

stront, verveeld draait hij zich om, wandelt 

ingekeerd weg langs het glanzende kanaal 

en maakt zijn route rond 

Olaf Douwes Dekker (Bandoeng 1941) woont sinds 1995 

in Breda waar hij van 2005 tot 2008 de eerste stads

dichter was. Eerder dit jaar verscheen zijn vierde bundel, 

Infrarood. http://nl.wikipedia.org/wiki/Olaf_Douwes_ 

Dekker 

Kees Hermis (Hulst 1941) debuteerde in 1977 met de 

dichtbundel Vrijgesproken. Sindsdien verschenen meerdere 

bundels met als recentste Stuiflicht, een bloemlezing van 

25 jaar poëzie (2003) en Gezongen Steen (2008). Hermis 

woont en werkt in Sint-Oedenrode. 

Rihana Jamaludin (Paramaribo 1959) woont in Tilburg 

en wijdt zich sinds 2000 aan het schrijven. In 2008 

verscheen de verhalenbundel Minnewake bij uitgeverij 

Ralicon in Paramaribo.www.rihanajamaludin.com 

Arnoud Rigter (1978) studeerde architectuur, maar con

centreert zich op zijn beeldende kunst en poëzie. Hij is 

momenteel stadsdichter van Eindhoven. 

www.rigtergedichten.nl, www.stadsdichtereindhoven.nl, 

www.doorzin.nl 

Jan Ruward (Breda 1948) werkte geruime tijd als beel

dend kunstenaar in Zuid-Frankrijk. Na een opleiding aan 

de Academie St. Joost begon hij serieus met schrijven, 

onder andere als columnist onder het pseudoniem Jan 

Sierhout. 

JACE van de Ven (Leende 1949) is dichter, journalist en 

columnist. Werkte jarenlang bij het Brabants Dagblad en 

de Tilburgse voorlopers daarvan.Van 2003 tot in 2005 

was hij de eerste stadsdichter van Tilburg. 

Carina van der Walt (1960) werd geboren in Welkom 

in Zuid-Afrika en studeerde Nederlands en Afrikaans. Zij 

kwam via een uitwisselingsprogramma op de Universiteit 

van Tilburg waar zij nu docente is. Als dichteres publiceer

de zij Seeverse (2000), 4 Afrikaanse erotische gedichten 

(2007) en De poëzie van het alledaagse (2008). 
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